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COMUNICADO IMPORTANTE 
 

Aos Revmos. Srs. Párocos, Administradores Paroquiais e 

Aos Fieis leigos, participantes das Pastorais, Organismos e todo tipo de Associações de 

nossa Arquidiocese e a todos os católicos no território de nossa Arquidiocese. 
 

Saudação, paz e benção no Senhor nosso, Jesus Cristo! 
 

Sirvo-me desta carta para chegar ao coração de cada Diocesano através de vocês, 

estimados colaboradores na Ação Evangelizadora da Igreja, presente na Arquidiocese de 

Mariana. 

Como sabemos todos, este ano de 2020 está marcado por nosso esforço de 

fazermos a diferença em nossa ação como discípulos missionários de Jesus Cristo, nosso 

Deus e Senhor e, uma das formas mais explicitas de demonstrarmos nossa adesão a Cristo e 

à Sua Igreja, sempre foi e será nosso testemunho de fé. Esse testemunho sempre, a cada ano, 

é percebido através de nossa solidariedade e fraternidade na corresponsabilidade pela Ação 

Evangelizadora da Igreja. Sempre fizemos isso através de um gesto concreto, expresso em 

nossa colaboração material para manter os vários trabalhos de Evangelização, anuncio da 

Boa Nova do Reino de Deus. 

Neste ano de 2020, devido às circunstancias ocasionadas pela pandemia, nos 

sentimos impedidos de realizar várias atividades e gestos favoráveis à continuidade da 

Missão que a Igreja recebeu de Nosso Senhor Jesus Cristo. Um desses gestos, a “Coleta na 

Campanha da Evangelização” que sempre aconteceu no terceiro domingo do Advento, neste 

ano, ocorrido a 13 de dezembro, não conseguimos realizar. 

Por isso, venho através desta pedir sua compreensão e ajuda para continuarmos 

a dar nosso testemunho como Igreja Arquidiocesana, fazendo nossa contribuição para com 

a “Coleta da Campanha da Evangelização”. Através dela, continuaremos nosso trabalho de 

anuncio da Boa Nova do Reino de Deus. Todos teremos até o último final de semana do ano 

de 2020 que acontecerá no dia 27 de dezembro, Festa da Sagrada Família e, se alguém não 

conseguir participar até esta data, terá até os dias 2 e 3 de janeiro de 2021, primeiro final de 

semana do Ano Novo. 

Queridos Diocesanos, amados em Cristo, Nosso Senhor! Nossa ajuda não 

significa quantidade mas, qualidade e generosidade a exemplo do óbolo da viúva do 

Evangelho de Jesus Cristo conforme encontramos em Mc. 12, 41-44; Lc 21,1-4. 

Que o Senhor nosso Deus, recompense a cada gesto generoso e caritativo para 

com a Missão Evangelizadora de nossa Arquidiocese de Mariana. 

Com uma benção especial e os votos de um feliz e Santo Natal e de um Ano 

Novo repleto das graças de Deus. 

Mariana, aos 17 dias do mês de dezembro, do Ano do Senhor, de 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dom Airton José dos Santos 

Arcebispo Metropolitano de Mariana 


